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O Z N Á  M E  N I E
Mi nis ter stva za hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li ky

Mi nis ter stvo za hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li ky ozna mu je, že 14. no vem bra 2001 bola v Bra ti sla ve pod pí sa ná 
Do ho da me dzi vlá dou Slo ven skej re pub li ky a vlá dou Bie lo ru skej re pub li ky o spo lu prá ci v boji pro ti te ro riz mu, ne do -
vo le né mu ob cho do va niu s dro ga mi a inej or ga ni zo va nej trest nej čin nos ti.

Do ho da na do bud la plat nos� 2. sep tem bra 2003 na zá kla de člán ku 13 ods. 1.
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OB SAH:

Ozná me nie Mi nis ter stva za hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li ky č. 407/2003 Z. z. — Do ho da me dzi vlá dou Slo venskej
re pub liky a vlá dou Bie lo ruskej re pub liky o spo lu prá ci v boji pro ti te ro riz mu, ne do vo le né mu ob cho do va niu s dro ga mi
a inej or ga ni zo va nej trest nej čin nos ti
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DO HO  DA
me dzi vlá dou Slo ven skej re pub li ky a vlá dou Bie lo ru skej re pub li ky
o spo lu prá ci v boji pro ti te ro riz mu, ne do vo le né mu ob cho do va niu

s dro ga mi a inej or ga ni zo va nej trest nej čin nos ti

Vlá da Slo ven skej re pub li ky a vlá da Bie lo ru skej re -
pub li ky (ïa lej len „zmluv né stra ny“)

s cie ¾om pre hĺ bi� a upev ni� do te raj šiu pria te¾ skú
spo lu prá cu v zmys le prí sluš ných usta no ve ní me dzi ná -
rod né ho prá va a spo loč né ho po h¾a du na boj pro ti te ro -
riz mu, ne do vo le né mu ob cho do va niu s dro ga mi a inej
or ga ni zo va nej trest nej čin nos ti,

s oh¾a dom na Jed not ný do ho vor o omam ných lát -
kach z roku 1961, Do ho vor Or ga ni zá cie Spo je ných ná -
ro dov pro ti ne do vo le né mu ob cho du s omam ný mi
a psy cho trop ný mi lát ka mi z roku 1988, 

be rúc do úva hy, že or ga ni zo va ná trest ná čin nos� vy -
tvá ra váž nu hroz bu pre celú spo loč nos�,

do hod li sa tak to:

Člá nok 1

(1) Zmluv né stra ny po tvr dzu jú od hod la nie ak tív ne
spo lu pra co va� a vy ví ja� čin nos� na in ten zi fi ká ciu spo -
loč né ho úsi lia v boji pro ti všet kým for mám or ga ni zo va -
nej trest nej čin nos ti.

(2) Zmluv né stra ny budú vzá jom ne spo lu pra co va�
a pos ky to va� si čo naj šir šiu po moc pri pred chá dza ní
trest ným či nom pat ria cim do or ga ni zo va nej trest nej
čin nos ti a pri ich od ha ¾o va ní a vy šet ro va ní, naj mä
a) te ro riz mu,
b) ne do vo le nej vý roby, dis tri bú cie a ob cho do va nia

s omam ný mi a psy cho trop ný mi lát ka mi a pre kur zor -
mi.

(3) Zmluv né stra ny budú spo lu pra co va� a pos ky to -
va� si po moc aj pri iných for mách or ga ni zo va nej trest -
nej čin nos ti, kto rá si vy ža du je spo lu prá cu po li caj ných
or gá nov.

Člá nok 2

Zmluv né stra ny spl no moc ňu jú Mi nis ter stvo vnút ra
Slo ven skej re pub li ky a Mi nis ter stvo vnút ra Bie lo ru -
skej re pub li ky na vy ko ná va nie do ho dy.

Člá nok 3

V boji pro ti te ro riz mu budú zmluv né stra ny spo lu -
pra co va� naj mä tý mi to for ma mi:
a) sys te ma tic ké a včas né pos ky to va nie in for má cií

a úda jov o te ro ris tic kých sku pi nách, ich čin nos ti
a po u ží va ných tech ni kách, kto ré môžu pô so bi� na
chrá ne né zá uj my štá tu dru hej zmluv nej stra ny, a to
či už na zá kla de po žia dav ky dru hej zmluv nej stra ny
ale bo z vlast nej ini cia tí vy,

b) prie bež ná a vzá jom ná vý me na in for má cií o mož nom
sta ve ohroz e nia spô so be né ho te ro riz mom, ako aj
o or ga ni zá cii boja pro ti nemu pros tred níc tvom do -
hod nu tých vý men ex per tov a plá no va ním spo loč -
ných vý cvi ko vých kur zov so za me ra ním na špe ci fic -
ké vy šet ro va cie a ope ra tív ne tech ni ky,

c) pe rio dic ká vý me na tech nic kých skú se nos tí a zna los -
tí v ob las ti bez peč nos ti le tec kej, lod nej a že lez nič nej
do pra vy na účely skva lit ne nia bez peč nost ných štan -
dar dov na le tis kách, v prí sta voch a že lez nič ných sta -
ni ciach, stá le ich pri spô so bu júc te ro ris tic ké mu
ohroz e niu.

Člá nok 4

V boji pro ti ne do vo le nej vý ro be, dis tri bú cii a ob cho -
do va niu s omam ný mi a psy cho trop ný mi lát ka mi a pre -
kur zor mi budú zmluv né stra ny spo lu pra co va� naj mä
tý mi to for ma mi:
a) vý me na in for má cií a úda jov o oso bách a sku pi nách

zú čast ne ných na tých to trest ných či noch, o spô so -
boch pá cha nia trest ných či nov, úkry toch, po u ží va -
ných do prav ných pros tried koch, tra sách pre pra vy,
mies tach pô vo du a ur če nia do dá vok omam ných
a psy cho trop ných lá tok, spo je niach a ïalších
údajov, kto ré sú ne vy hnut né na od ha ¾o va nie ta kejto 
trest nej čin nos ti,

b) vý me na in for má cií o vnút ro štát nych práv nych pred -
pi soch na boj s to u to trest nou čin nos �ou, kto ré
možno vy u ži� pri tvor be práv nych pred pi sov dru hou
zmluv nou stra nou,

c) vý me na vý sled kov kri mi na lis tic kých vý skumov vz�a -
hu jú cich sa na ne do vo le né ob cho do va nie s omam ný -
mi a psy cho trop ný mi lát ka mi a ich pre kur zor mi a na 
žia dos� pos kyt nú� ich vzor ky,
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d) vý me na skú se nos tí zís ka ných kon tro lou zá kon né ho 
obe hu omam ných a psy cho trop ných lá tok a pre kur -
zo rov vzh¾a dom na mož nos ti ich zne uží va nia na pá -
cha nie trest nej čin nos ti.

 Člá nok 5

V bo ji pro ti inej or ga ni zo va nej trest nej čin nos ti budú
zmluv né stra ny spo lu pra co va� naj mä tý mi to for ma mi:
a) vý me na in for má cií o boji pro ti zvláš� ne bez peč ným

dru hom trest nej čin nos ti ohroz u jú cim zá uj my
zmluv ných strán, naj mä o ne do vo le nom ob cho de so
zbra ňa mi, vý buš ný mi a stra te gic ký mi ma te riál mi,
o eko lo gic kých trest ných či noch vrá ta ne ne do vo le né -
ho ob cho du s to xic ký mi a rá dio ak tív ny mi ma te riál -
mi, o ob cho de s ¾uï mi, ko rup cii, se xu ál nom zne uží -
va ní žien a detí, ako aj o sie tiach ne zá kon nej
mig rá cie,

b) sys te ma tic ké, de tailné a včas né pos ky to va nie in for -
má cií a úda jov o rôz nych for mách or ga ni zo va nej
trest nej čin nos ti a boja pro ti nej, či už na zá kla de po -
žia dav ky dru hej zmluv nej stra ny ale bo z vlast nej ini -
cia tí vy,

c) prie bež ná a vzá jom ná vý me na in for má cií o mož nom
sta ve ohroz e nia zá uj mov štá tov zmluv ných strán
spô so be né ho zvláš� ne bez peč nou trest nou čin nos -
�ou, ako aj o tech ni ke a or ga ni zá cii boja pro ti nej, do -
hod nuté vý meny ex per tov a plá no vanie spo loč ných
vý cvi ko vých kur zov so za me ra ním na špe ci fic ké vy -
šet ro va cie a ope ra tív ne tech ni ky, 

d) spo loč né štú die prob le ma ti ky roz vo ja kon tak tov kri -
mi nál nych sku pín, miest ich po by tu a za me ra nia
s cie ¾om vy pra co va nia ana lýz a účin ných opat re ní,

e) vzá jom ná vý me na le gis la tív nych a práv nych ná stro -
jov, ve dec kých, od bor ných a vzde lá va cích pub li ká cií 
o boji pro ti or ga ni zo va nej trest nej čin nos ti, ako aj
vzo riek tech nic kých pros tried kov osob nej ochra ny
po u ží va ných pri po li caj ných zá sa hoch,

f) vy h¾a dá va nie prí čin, štruk tú ry, pô vo du a dy na mi ky
or ga ni zo va nej trest nej čin nos ti a jej fo riem.

Člá nok 6

(1) Pria mu a ope ra tív nu spo lu prá cu pod ¾a tej to do -
ho dy budú vy ko ná va� prí sluš né út va ry mi nis ter stiev
vnút ra zmluv ných strán, kto ré môžu pod ¾a pot re by
uzavi era� vy ko ná va cie pro to ko ly a prog ra my spo lu prá -
ce pat ria ce do ich vec nej pô sob nos ti.

(2) Zmluv né stra ny si čo naj skôr po na do bud nu tí
plat nos ti tej to do ho dy vzá jom ne dip lo ma tic kou ces tou
ozná mia prí sluš né or gá ny pod ¾a od se ku 1 s uve de ním
ich kon takt ných ad ries, te le fón nych a fa xo vých čí siel.

Člá nok 7

(1) Ná kla dy vznik nu té rea li zá ciou spo lu prá ce pod ¾a
tej to do ho dy hra dia zmluv né stra ny na zá kla de prin cí -
pu vzá jom nej vý hod nos ti, ak sa ne do hod nú inak.

(2) Pri or ga ni zo va ní prak tic kých kur zov pod ¾a tej to
do ho dy vy sie la jú ca zmluv ná stra na hra dí ces tov né
a pri jí ma jú ca zmluv ná stra na hra dí vý dav ky spo je né
s uby to va ním a stra vo va ním.

Člá nok 8

(1) Zmluv ná stra na môže od miet nu� akú ko¾ vek po -
žia dav ku na spo lu prá cu ale bo po moc, ak by to ohroz i lo
su ve re ni tu ale bo bez peč nos� jej štá tu, iné dô le ži té zá -
uj my ale bo ak by to bolo v roz po re s práv nym po riad -
kom da né ho štá tu.

(2) Pri od miet nu tí akej ko¾ vek po žia dav ky na spo lu -
prá cu ale bo po moc po žia da ná zmluv ná stra na od miet -
nu tie s odô vod ne ním ne od klad ne ozná mi žia da jú cej
zmluv nej stra ne.

Člá nok 9

(1) Zmluv ná stra na, kto rá žia da o pos kyt nu tie in for -
má cií, bude reš pek to va� pod mien ky, kto ré majú by� za -
cho va né pri ma ni pu lá cii s in for má cia mi, naj mä pri ma -
ni pu lá cii s  dô ver ný mi in for má cia mi, s pri hliad nu tím
na vnút ro štát ne práv ne pred pi sy za ru ču jú ce ochra nu
úda jov o ob ča noch štá tu zmluv nej stra ny pos ky tu jú cej
in for má cie.

(2) Ma te riá ly a in for má cie zís ka né v sú la de s usta no -
ve nia mi tej to do ho dy môžu by� pos kyt nu té tre tej stra -
ne len s pí som ným sú hla som zmluv nej stra ny, kto rá
ich pos ky tla.

Člá nok 10

Na ko or di ná ciu a vy hod no co va nie spo lu prá ce pod ¾a
tej to do ho dy sa môže zria di� spo loč ný vý bor zlo že ný zo
zá stup cov mi nis ter stiev vnút ra zmluv ných strán, kto -
ré ho čin nos� sa bude ria di� oso bit ným šta tú tom.

Člá nok 11

Zmluv né stra ny budú pod ¾a mož nos tí kon zul to va�
pri ja tie spo loč ných sta no vísk a kro kov na me dzi ná rod -
ných fó rach za obe ra jú cich sa stra té gia mi boja pro ti te -
ro riz mu, ob cho do va niu s omam ný mi a psy cho trop ný -
mi lát ka mi a inej or ga ni zo vanej trestnej čin nosti.

Člá nok 12

Táto do ho da sa ne tý ka zá väz kov, kto rý mi sú zmluv -
né stra ny via za né v iných me dzi ná rod ných zmlu vách.

Člá nok 13

(1) Táto do ho da pod lie ha schvá le niu v sú la de s vnút -
ro štát ny mi práv ny mi pred pis mi oboch zmluv ných
strán a na do bud ne plat nos� dňom do ru če nia ne skor šej 
nóty o tom to schvá le ní.
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(2) Táto do ho da sa uza vie ra na ne ur či tý čas a zos ta -
ne plat ná až do uply nu tia troch (3) me sia cov odo dňa
do ru če nia pí som né ho ozná me nia o vý po ve di jed nej
zmluv nej stra ny dru hej zmluv nej stra ne.

Da né v Bra ti sla ve 14. no vem bra 2001 v dvoch pô -
vod ných vy ho to ve niach, kaž dé v slo ven skom a rus -
kom ja zy ku, pri čom obe zne nia majú rov na kú plat -
nos�.

Za vlá du
Slo ven skej re pub li ky:

Ivan Šimko v. r.

Za vlá du
Bie lo ru skej re pub li ky:

Uladzimir Belski v. r.
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